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Inleiding 
 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Ridderkerk zal de SGP 
deelnemen. Het is inmiddels honderd jaar dat SGP een bijdrage mag leveren aan de 
lokale politiek. Verschillende mensen zijn in deze periode vanuit een vaste koers en 
met hart voor Ridderkerk politiek actief geweest. Deze lijn zetten wij graag voort. In 
het verkiezingsprogramma dat voor u ligt, kunt u lezen wat de SGP Ridderkerk van plan 
is. 

De SGP baseert haar standpunten op de Bijbel als richtsnoer voor het gehele leven. Dat 
betekent uiteraard niet dat elke zin in het verkiezingsprogramma precies is te herleiden 
tot een Bijbeltekst. Wat betekent het dan wel? We willen graag praktische politiek 
bedrijven en daarbij handelen vanuit de overtuiging dat Gods geboden heilzaam zijn 
voor de samenleving. 

In het verkiezingsprogramma vindt u standpunten die u al langer kent van de SGP (dat 
we voor zondagsrust zijn, bijvoorbeeld) maar ook tal van nieuwe punten (zoals een 
vaste boa per wijk). Een verkiezingsprogramma bevat altijd nieuwe onderwerpen, 
omdat de maatschappij nu eenmaal in beweging is en zich telkens nieuwe vraagstukken 
en problemen aandienen. 

Dit verkiezingsprogramma is geschreven door een verkiezingsprogrammacommissie, die 
bestond uit vertegenwoordigers van bestuur, fractie en de leden. Daarna zijn in 
verschillende sessies met fractie en bestuur alle onderdelen minutieus besproken, wat 
niet zelden aanleiding gaf tot onderhoudende en interessante politieke discussies. Dit 
verkiezingsprogramma kwam tot stand dankzij een goed proces en we willen daarom 
ieder die een bijdrage leverde hartelijk danken. 

We hopen dat dit verkiezingsprogramma u inspireert om uw stem op de SGP Ridderkerk 
uit te brengen. We hebben in de achterliggende raadsperiodes bewezen vele 
onderwerpen vanuit het verkiezingsprogramma naar de uitvoering in de praktijk te 
kunnen brengen. Wij gaan ons uiterste best doen om dit opnieuw te verwezenlijken. 

Dit alles ‘met hart voor Ridderkerk’, in het besef dat we zonder God niets kunnen doen 
en dat aan Zijn zegen alles gelegen is. Het is de wens van de SGP dat die zegen zichtbaar 
wordt in Ridderkerk. 

 
Namens het bestuur, 

Aart-Jan den Besten 
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1. Bestuur en (overheids)participatie 
 
 
Burgerzaken en dienstverlening 
De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Het gemeentebestuur van Ridderkerk 
moet daarom zichtbaar, bekend en benaderbaar zijn. 
 
Concreet: 

 De gemeente communiceert in voor iedereen begrijpelijk Nederlands met de Ridderkerkers;  
 De presentatie van gemeentebeleid aan de burger moet eenvoudig en duidelijk zijn; 
 De toegankelijkheid van de website wordt doorontwikkeld;  
 Bij digitale dienstverlening wordt rekening gehouden met Ridderkerkers die daar geen gebruik 

van (kunnen) maken;  
 Het gemeentebestuur communiceert actief (met jongeren) via sociale media;  
 Het wekelijkse inloopspreekuur van het college van burgemeester en wethouders blijft 

bestaan;  
 De informatiebeveiliging dient robuust en betrouwbaar te zijn en de digitale bereikbaarheid 

van de gemeentelijke dienstverlening wordt doorontwikkeld.  
 
Wijkregie 
Ridderkerk bestaat uit veel verschillende wijken, met elk een eigen geschiedenis, karakter en 
identiteit. Bewoners van deze wijken hechten vaak veel waarde aan de tradities en eigenschappen 
van ‘hun’ wijk. Dat moet zo blijven. Daarom investeren we extra in een wijkgerichte aanpak, waarbij 
we oog hebben voor de verschillende behoeften van de afzonderlijke wijken. 
 
Concreet: 

 De gemeente zet in op versterking van de wijkgerichte aanpak, waarbij de samenhang tussen 
het veiligheids-, leefbaarheids- en sociaal beleid wordt vergroot. 

 
Participatie 
Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen. De SGP stelt zich op het 
standpunt dat de overheid alleen die taken op zich neemt die de burger niet zelf kan aanpakken. 
Veiligheid, leefbaarheid en zorg vormen daarom de kerntaken van de gemeente. De SGP vindt het 
belangrijk om bij de uitvoering van deze taken de burgers te betrekken. Dat komt het draagvlak van 
het beleid en daarmee de Ridderkerkse democratie ten goede. 
 
Concreet: 

 Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar gevoelens en 
argumenten. Dat kan goed tijdens een wijkoverleg, hoorzitting, informatiebijeenkomst en 
raadsbezoek;  

 Het gemeentebestuur oefent zijn kerntaken uit door maatschappelijke organisaties daarbij te 
betrekken;  

 De gemeente stimuleert en ondersteunt (indien nodig financieel) maatschappelijke en 
particuliere initiatieven bij de uitoefening van deze kerntaken;  

 De gemeente biedt ruimte voor het ‘zelforganiserend’ vermogen van de samenleving bij deze 
kerntaken;  

 De invulling van overheids- en burgerparticipatie verloopt volgens heldere spelregels, zodat 
onrealistische verwachtingen worden voorkomen.  

 
Integriteit 
Vaak wordt gediscussieerd over de vraag of publieke bestuurders al dan niet integer handelen. Die 
discussie ondergraaft het vertrouwen en gezag van bestuurders. Daarom is er een krachtig signaal 
nodig dat niet-integer gedrag wordt aangepakt. Onze raads- en collegeleden zijn eerlijk en oprecht 
en zijn bereid zich te verantwoorden. 
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Concreet: 
 Raads- en collegeleden spreken regelmatig met elkaar concreet over integriteit en spreken 

elkaar er ook op aan.  
 
Regionale samenwerking 
De belangen van gemeenten overstijgen vaak de fysieke gemeentegrenzen. Daarom is samenwerking 
met andere gemeenten, op basis van gelijkwaardigheid, noodzakelijk. Daarnaast zien we landelijk 
een trend van schaalvergroting, waarin gemeenten worden meegenomen. Wat de SGP betreft staat 
de zelfstandigheid van Ridderkerk niet ter discussie. 
 
Een andere ontwikkeling is het ontstaan van krachtige regio’s die zich sterk naast en soms ook 
tegenover zelfstandige gemeenten laten gelden. Dat vraagt om een zorgvuldige positiebepaling, 
waarbij de voordelen van samenwerking niet ten koste moeten gaan van de zelfstandigheid en 
eigenheid van Ridderkerk.  
 
Concreet: 

• ‘Lokaal wat kan, regionaal wat moet’, is het uitgangspunt bij regionale samenwerking. Voor 
de SGP is het daarbij belangrijk dat het eigen, dorpse karakter van Ridderkerk behouden 
blijft. Samenwerkingsvormen waardoor het dorpse karakter verloren gaat, steunen we daarom 
niet. We beginnen alleen een samenwerking wanneer die duidelijke maatschappelijke en 
economische voordelen heeft; 

• Bij gemeentelijke samenwerking blijven de gemeentebesturen (raad en college) zelfstandig 
met hun eigen autonome bevoegdheden;  

• Voor samenwerking houden we de gemeenten binnen de Drechtsteden in het oog;  
• De samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) mag niet ten koste 

gaan van de vrijheid om een eigen Ridderkerks beleid te voeren. We onderzoeken daarom hoe 
Ridderkerk binnen de BAR-organisatie beleidsmatig beter kan worden bediend. De kwaliteit 
van de dienstverlening mag niet worden beperkt doordat Ridderkerk samenwerkt in BAR-
verband;  

• Het Ridderkerkse gemeentehuis blijft de plek waar inwoners voor alle diensten terecht 
kunnen, zoals voor paspoorten, rijbewijzen en andere documenten; 

• Samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gaat uitsluitend over 
economie en verkeer en vervoer. Als door het rijk aangewezen regionale Vervoersautoriteit 
gaat de MRDH over de verdeling van de overheidsgelden voor het openbaar vervoer;  

• Bij alle samenwerkingsverbanden waarin de gemeente een bestuurlijk en/of financieel belang 
heeft, wordt de gemeenteraad door de afvaardiging in het bestuur periodiek geïnformeerd 
over het reilen en zeilen van dat samenwerkingsverband. 
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2. Veiligheid 
 
Veiligheid is één van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Veiligheid is een noodzaak om mee 
te kunnen doen aan de samenleving. Burgers willen daarom veiligheid in hun huis, in hun wijk, in 
het verkeer, op school en op het werk. Het zorgen voor veiligheid is één van de kerntaken van de 
overheid. De politie speelt daarbij een grote rol.  
 
Ook de gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van veiligheid 
voor alle burgers. Maar de gemeente staat daarin niet alleen. Ook corporaties, ondernemers en 
burgers zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen.  
Inwoners en ondernemers willen ook steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te 
bestrijden. Samen met deze partners en vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden verbeterd. 
De gemeente ondersteunt daarom initiatieven die bijdragen aan meer veiligheid. 
 
Preventie 
Preventie is belangrijk. De gemeente straalt daadkracht uit in haar communicatie. De gemeente 
ondersteunt initiatieven die veiligheid bevorderen. In het regionale Veiligheidshuis werkt de 
gemeente samen met politie, justitie, reclassering en zorg. Daardoor kunnen op tijd maatregelen 
worden toegepast in complexe hulp- en zorgsituaties. Mensen met verward gedrag hebben extra 
aandacht van de gemeente en hulpverlening nodig. 
 
Concreet: 

 Wijkagenten en toezichthouders zijn duidelijk aanwezig op straat;  
 Cameratoezicht wordt ingezet waar dat nodig is, zowel met vast opgestelde als met mobiele 

camera’s. Bedrijven worden gestimuleerd om dat zelf ook te doen. Zo nodig wordt het aantal 
gemeentelijke camera’s uitgebreid; 

 De gemeente gaat gebruikmaken van ANPR-camera’s, waarmee kentekens worden 
geregistreerd, zodat verdachten sneller en vaker worden opgespoord; 

 Buurtpreventie, WhatsApp-groepen en AED-projecten worden gecontinueerd en gestimuleerd;  
 Voor verschillende doelgroepen wordt voorlichting over sociale veiligheid georganiseerd;  
 Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen; 
 De gemeente Ridderkerk zet intensief in op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en 

controle;  
 De gemeente denkt actief mee met de Reclassering voor wonen en werk voor ex-

gedetineerden om recidive te voorkomen; 
 Er zijn te veel sociaal onveilige plekken vanwege ontbrekende of slecht functionerende 

verlichting. Dat dient aangepakt te worden. 
 
Politie en criminaliteitsbestrijding 
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met criminaliteit die ondermijnend werkt. Drugsdelicten, 
(auto)criminaliteit en ondermijnende zakelijke activiteiten op bedrijventerreinen nemen toe. Door 
de doelen van de Nationale Politie te bundelen met gemeentelijke doelstellingen, nemen de lokale 
mogelijkheden toe om criminaliteit aan te pakken. Daarbij wordt met de partners in de 
strafrechtketen samengewerkt. 
 
Concreet: 

 Wijkagenten zijn actief betrokken bij hun wijk, bijvoorbeeld in de vorm van een wekelijks 
spreekuur en door aanwezigheid bij het wijkoverleg;  

 We zetten ons maximaal in om ervoor te zorgen dat er in Ridderkerk ten minste twaalf 
wijkagenten zijn, zodat de door de SGP gewenste norm van één wijkagent per 4.000 inwoners 
wordt gehaald;  

 De gemeenteraad bepaalt in samenspraak met het college welke thema’s de meeste aandacht 
nodig hebben zoals auto- en woninginbraken, fietsendiefstallen, wapenbezit onder jongeren, 
overlast van drugshandel en drugsgebruik, en ondermijnende criminaliteit;  

 Omdat elke wijk zijn eigen problemen kent, stellen we een wijkgericht veiligheidsbeleid op;  
 Er komt meer ruimte voor opsporing van lokale criminaliteit, in samenwerking met 
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wijkagenten; 
 De gemeente hanteert een zero tolerance drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe;  
 Preventief fouilleren in zogeheten veiligheidsrisicogebieden kan een nuttig instrument zijn om 

het bezit van messen en andere steekwapens onder jongeren tegen te gaan en de veiligheid in 
het algemeen en rondom middelbare scholen in het bijzonder te vergroten;  

 Voordat iemand een vergunning of subsidie krijgt dan wel een vastgoedtransactie met de 
gemeente sluit, onderzoekt de gemeente of de aanvrager respectievelijk gegadigde geen 
crimineel verleden heeft;  

 We zetten ons maximaal in om het politiebureau in Ridderkerk te behouden. 
 
Boa’s 
Bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) zijn in dienst van de gemeente en zijn bevoegd om 
bepaalde categorieën strafbare delicten (bijvoorbeeld parkeerovertredingen of overlast die de 
leefbaarheid aan te tasten) op te sporen. Zij vormen een onmisbare schakel om het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid te handhaven. Zij worden niet ingezet om politietaken te vervullen.  
 
Concreet: 

 De gemeente hanteert een lik-op-stukbeleid: ook al zetten we zetten allereerst in op 
preventie, we deinzen er niet voor terug om meteen stevig in te grijpen als bijvoorbeeld toch 
overlast ontstaat of illegaal afval wordt gestort;  

 Om verloedering door zwerfafval en ander overlastgevend gedrag tegen te gaan komen er 
meer boa’s, minimaal één boa per wijk;  

 We zorgen ervoor dat boa’s en toezichthouders digitaal beter bereikbaar zijn, zodat 
meldingen van overlast sneller kunnen worden opgevolgd, boa’s en toezichthouders gerichter 
hun werk kunnen doen en de meldingsbereidheid wordt vergroot; 

 De toegenomen verantwoordelijkheden en de zwaarte van de functie van een boa vragen om 
een passende uitrusting; 

 We bezien of een dorpsmarinier een toegevoegde waarde heeft in Ridderkerk. 
 
Brandweer, ambulance en crisisbeheersing 
Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijk voor de zorg en veiligheid voor burgers. Deze 
hulpdiensten zijn weliswaar regionaal georganiseerd, maar de gemeente moet er volop 
aandacht aan blijven geven. 
 
Concreet: 

 Bij een ramp of crisis is de gemeente voorbereid op haar taken. Voorbereiding, samenwerking 
en oefeningen verdienen veel aandacht. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan minder 
voorkomende crises;  

 De gemeente zet zich maximaal in voor het realiseren korte aanrijtijden van politie, 
ambulance en brandweer;  

 De aanrijtijden van hulpdiensten worden jaarlijks in de gemeenteraad besproken;  
 Het gemeentebestuur houdt goed contact met brandweervrijwilligers en stimuleert werving 

van nieuwe vrijwilligers;  
 Personen die de inzet van de hulpverleners frustreren, worden hard aangepakt;  
 Een goed geoutilleerde brandweerpost in Ridderkerk met lokale vrijwilligers en 

brandweerlieden is onontbeerlijk. 
 
Evenementen 
Evenementen kunnen een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de gemeente. Tegelijkertijd zijn 
duidelijke spelregels nodig, om bijvoorbeeld overlast voor omwonenden te voorkomen. In verband 
daarmee geeft de SGP de voorkeur aan kleinschalige evenementen op wijkniveau, die de onderlinge 
verbondenheid tussen de wijkbewoners vergroten. Het initiatief ligt hierbij bij particulieren. De 
gemeente is uitsluitend verantwoordelijk voor vergunningverlening.  
Bij evenementen op zondag wordt gekozen voor een oplossing die het meest recht doet aan de 
zondagsrust. 
 
Concreet: 
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 De gemeente stimuleert kleinschalige evenementen per wijk die de sociale cohesie 
bevorderen tussen wijkbewoners van alle leeftijden;  

 Bij buitenevenementen moet de geluidsoverlast binnen de perken blijven;  
 Er worden geen vergunningen verleend voor evenementen met een verhoogd risico op 

drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik en activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden.  
 
Vuurwerk 
Vuurwerk(overlast) is een jaarlijks terugkerende bron van problemen voor mens en dier. De SGP kiest 
ervoor het gebruik van vuurwerk, binnen de landelijke wettelijke kaders, zo veel mogelijk te 
ontmoedigen en overlast door vuurwerk hard aan te pakken. 
 
Concreet: 

 We blijven ons maximaal inzetten om het vuurwerkverbod lokaal ingevoerd te krijgen. Tegen 
vuurwerkoverlast treden we streng op; 

 Geen opslag van vuurwerk in woonwijken en rondom zorginstellingen, scholen en andere 
centra met kwetsbare inwoners. 

 

Discriminatie en geweld  
Ieder leven is intrinsiek waardevol. Geweld en discriminatie tegen wie dan ook keurt de SGP sterk af. 
De SGP heeft oog voor kwetsbare groepen in de samenleving en onderstreept het belang van 
initiatieven die hun veiligheid verbeteren.  

Concreet: 
 De gemeente heeft een meldpunt discriminatie en geweldsincidenten waar burgers melding 

kunnen maken van onveilige situaties.  
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3. Verkeer, vervoer en wegen 
 
Ridderkerk ligt aan drukke rijks- én vaarwegen. Het verkeer blijft een belangrijk aandachtspunt.  
Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De SGP vindt dat de belangrijke doorgaande 
verkeersstromen zo veel mogelijk buiten de woonkernen moeten blijven. Het (hoogwaardig) 
openbaar busvervoer is een belangrijk middel, dat we efficiënt willen inzetten. De SGP zet in op de 
verduurzaming van het vervoer. Het fietsverkeer en (hoogwaardig) openbaar busvervoer moeten 
worden geoptimaliseerd. Vervoer over water moet worden gestimuleerd, waarbij de veiligheid op en 
aan het water geborgd moet zijn.  
 
Optimale ontsluiting  
Voor een goede bereikbaarheid dienen alle wijken optimaal ontsloten te worden en ontbrekende 
(fiets)schakels te worden toegevoegd. 
 
Concreet:  

 De gemeente stimuleert inwoners om te fietsen. Ontbrekende schakels in (snel)fietsroutes en 
het fiets- en wandelpadennet tussen de wijken worden aangelegd. Er is speciale aandacht 
voor goede fiets- en wandelroutes van en naar scholen en andere belangrijke centra; 

 Wegen, voet- en fietspaden worden goed onderhouden; 
 Er is aandacht voor een goede parkeerbalans (beschikbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid, 

leefbaarheid); overlast vanwege parkeren op ongewenste plaatsen dient te worden 
voorkomen (zoals bijvoorbeeld de berm van de Oostmolendijk);  

 Blauwe zones of betaald parkeren kunnen bijdragen aan het reguleren van parkeren in de 
buurt van winkelcentra en het tegengaan van langparkeren bij winkelcentra. Parkeren in 
parkeergarages bij het winkelcentrum heeft voorkeur boven straatparkeren; 

 Bij de ontwikkeling van de rivieroevers dient aandacht te zijn voor een goede ontsluiting 
hiervan, waarbij overlast in de aanliggende wijken dient te worden voorkomen;  

 De SGP staat voor een goede verkeersafwikkeling en bereikbaarheid met openbaar vervoer 
van Nieuw Reijerwaard. Om verkeersopstoppingen te voorkomen is een verdubbeling van de 
oprit naar de A16/A15 wenselijk. Toepassing van nieuwe technieken (Intelligente Transport 
Systemen) en een vrachtwagenparkeerplaats met goede voorzieningen voorkomen onnodige 
verkeersbewegingen; ter ontlasting van de IJsselmondse knoop (en het voorkomen van 
sluipverkeer richting Rijsoord en West) zetten we maximaal in op een directe ontsluiting 
vanuit Nieuw Reijerwaard op de A15/A16 richting het zuiden; 

 Sluipverkeer van vrachtwagens van Nieuw Reijerwaard door Rijsoord en de wijk West dient te 
worden voorkomen; 

 We houden blijvend aandacht voor het stimuleren van personenvervoer over water. Zo 
mogelijk komt er een extra halte voor de waterbus in Bolnes;  

 Ridderkerk zet zich ter ontlasting van de Brienenoordcorridor in voor de realisatie van de A4-
Zuid en bevordert de totstandkoming van een oostelijke stadsbrug over de Nieuwe Maas in 
Rotterdam. Een brug- of veerverbinding met Krimpen aan den IJssel vanaf Bolnes is voor de 
SGP blijvend onacceptabel; 

 Verbreding van de A15 mag niet leiden tot extra overlast voor de inwoners van Ridderkerk; 
 We houden aandacht voor onderhoud en up-to-date houden van de haven van Ridderkerk. De 

overligplaats voor de binnenvaart wordt beter gefaciliteerd;  
 De Sint Jorisstraat blijft een tweerichtingsverkeerstraat.  

 
Veiligheid  
Verkeersveiligheid is voor de SGP belangrijk. De inzet is altijd om de verkeersstromen zo te geleiden 
dat iedereen op een zo veilig mogelijke manier kan deelnemen aan het verkeer. De wegen naar en 
rond scholen hebben de speciale aandacht.  
 
Concreet:  

 We willen veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen en de winkelcentra 
garanderen; 
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 De gemeente werkt samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven om veilig 
verkeersgedrag te bevorderen; 

 Wegen richten we duurzaam en veilig in. 30 km/h-zones moeten echt voldoen aan de eisen; 
 Te hard rijden in de wijk wordt tegengegaan; 
 Ridderkerk kent enkele specifieke situaties die bijzondere veiligheidsaandacht vragen, zoals 

de rijkswegen A15/A16, de veiligheid op het spoor rondom Kijfhoek en de veiligheid op de 
rivieren Noord en Nieuwe Maas, vooral bij het Drierivierenpunt; 

 We lossen potentiële en gebleken (en door inwoners aangedragen) onveilige verkeerssituaties 
versneld op; 

 Waterkeringen in Ridderkerk dienen op orde te blijven. Een bijzondere punt van aandacht is 
de Oostmolendijk. We benutten koppelkansen zoals het bevorderen van de verkeersveiligheid 
en het creëren van parkeerplaatsen voor de Crezéepolder en de Gorzen. 
 

Duurzaam vervoer  
Vervoer wil de SGP niet alleen goed maar ook zo schoon mogelijk geregeld hebben. Hiervoor is goed 
(hoogwaardig) openbaar busvervoer noodzakelijk. Elektrisch vervoer heeft de toekomst.  
 
Concreet:  

 Het plan voor (hoogwaardig) openbaar busvervoer (R-net) wordt gerealiseerd en alle wijken 
blijven ontsloten door een fijnmazige buslijn of buurtbus. De buurtbuslijnen zijn in Ridderkerk 
van grote waarde en voorkomen vervoersarmoede. De SGP is tegen aanleg van een 
lightrailverbinding; 

 Er komen (meer) (snel)laadpalen in de openbare ruimte om elektrisch vervoer te stimuleren; 
 Er komen meer oplaadpunten voor elektrische fietsen in het centrum. Ook wordt voorzien in 

overdekte en bewaakte fietsenstallingen; 
 De gemeente werkt samen met bedrijven en werknemers om duurzaam vervoer naar 

werklocaties te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door plannen voor elektrische fietsen en 
scooters, door collectief vervoer en door ‘smart mobility’; 

 Er dienen voldoende mogelijkheden te zijn om de fiets (veilig) te stallen bij bushaltes. 
  



 

12 

4. Economische zaken 
  
De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor zorgen 
we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de dingen die zorgen voor 
structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan. 
De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van 
rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze 
drang naar welvaart. Economische resultaten worden bij voorkeur met circulaire middelen behaald.  
  
Concreet:  

 Ridderkerk is voor bedrijven een aantrekkelijke gemeente om zich te vestigen;  
 De gemeente zorgt voor goede communicatie en dito samenspel met bedrijven; 
 Uitvoering van het plan Ontwikkelperspectief Centrum 2035 zorgt voor een toekomstbestendig 

winkelcentrum, waarbij het belangrijk is dat wordt ingezet op het faciliteren en stimuleren 
van doorontwikkeling van het winkelgebied door vastgoedeigenaren en de Bedrijven 
Investeringszone (BIZ); 

 Dillenburgplein, Vlietplein, De Werf, Plein Oost en andere winkelcentra in de wijken zijn van 
groot belang voor de leefbaarheid in de wijken; het is belangrijk dat ze schoon, ongehavend 
en veilig zijn; 

 Bij de invulling van het bedrijventerrein Dutch Fresh Port en de herontwikkeling van bestaand 
bedrijfsterrein zetten we in op circulaire bouw; 

 We gaan de verrommeling van bedrijventerreinen tegen. Hierbij is concrete aandacht nodig 
voor het industrieterrein tussen Donkerslootweg, Havenstraat en Noordenweg (Centrum Oost).  

 
De economie van de toekomst  
De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom belangrijk om niet vast te blijven houden aan 
de structuren van het heden en het verleden. We moeten op tijd de bakens verzetten en nieuwe 
ontwikkelingen volgen. Tegelijkertijd wordt de economie niet alleen globaler, maar ook regionaler 
door bijvoorbeeld innovatieve bedrijven die regionaal samenwerken. Daarom is belangrijk om 
regionaal afgestemd beleid te hebben, waarmee op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld. 
Regels zijn er om bedrijfsactiviteiten te reguleren, niet om onnodig te belemmeren. Dat moet 
de insteek van alle (lokale) regelgeving zijn. 
 
Concreet:  

 De gemeente is voortdurend in gesprek met lokale bedrijven om in te kunnen spelen op 
economische ontwikkelingen;  

 De gemeente trekt toekomstgerichte innovatieve bedrijven aan door regionaal samenhangend 
beleid;  

 Het Agro/Foodcluster is voor Ridderkerk een topsector met potentie; de gemeente voert een 
actief beleid om dit te ondersteunen; 

 De gemeente trekt nauw op met Innovation quarter, MRDH en YES-Delft! om start-ups te 
ondersteunen; 

 Initiatieven voor de (verdere) uitrol van glasvezel worden gestimuleerd. 
 
Zorg voor ondernemers 
Zelfstandige ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij 
verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen 
te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te 
maken.  
Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren — niet om ze te belemmeren. Dat 
moet de insteek van alle regelgeving zijn. 

Concreet:  
• De functie van bedrijfscontactfunctionaris continueren; deze functionarissen zijn een 

onmisbaar aanspreekpunt voor ondernemers; 
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• Nieuwe bedrijven met een ‘rode loperbenadering’ tegemoet treden, zodat zij snel alle 
procedures en processen kunnen doorlopen; 

• Nadrukkelijk oog hebben voor Ridderkerkse ondernemers bij gemeentelijke aanbestedingen; 
• Regels moeten eenduidig, beschermend en terughoudend zijn; 
• De gemeente onderhoudt een open en goede relatie met het ondernemersplatform en de 

Bedrijven Investerings Zone (BIZ); 
• Lokale lasten moeten beperkt blijven; 
• Mogelijk maken dat bedrijven die sinds jaar en dag in Ridderkerk gevestigd zijn zich op Dutch 

Fresh Port mogen vestigen in het geval deze willen uitbreiden maar hiervoor de ruimte 
missen. Hierbij is het niet de bedoeling dat bedrijven met containeroverslag naar Dutch Fresh 
Port worden overgeplaatst; 

• De Ridderkerkpas breed inzetten. 
 
Visie op arbeidsmarkt 
Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze 
inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De nieuwe economie van internetwinkelen, 
3D-printen, blockchain en robotisering vraagt om een bezinning op arbeid. Er komt een 
verschuiving aan van banen naar (maatschappelijke) taken. 
Het is op lokaal niveau belangrijk om taken gelijk te waarderen. Niet alleen betaald werk is 
waardevol. De SGP vindt zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk even nuttige 
maatschappelijke bijdragen. Deze moeten daarom gestimuleerd en gewaardeerd worden.  

Concreet: 
• Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus; 
• Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij het vervullen van vacatures; 
• Een lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt; 
• Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleengaanden met jonge(re) kinderen of mensen 

met een zieke partner; 
• Ruimte voor functiemenging (op beperkte schaal) van wonen en werken in de wijk, 

zoals in het geval van zzp’ers; 
• De gemeente maakt afspraken met bedrijven om banen zo veel mogelijk in te vullen met 

lokale werknemers, zodat minder arbeidsmigranten hoeven te worden ingezet; 
• De SGP stimuleert verdergaande samenwerking tussen Ridderkerkse bedrijven, scholen en de 

gemeente; 
• Afspraken maken met het bedrijfsleven voor het beschikbaar stellen van meer stageplekken 

voor Ridderkerkse jongeren. 

Zondagsrust 
Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd. God heeft in Zijn 
wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven, de zondag. Een dag om Hem 
te dienen en te rusten van ons werk. De rustdag is ook vanuit sociale motieven en uit 
oogpunt van welzijn en gezondheid van belang.  
 
Concreet:  

• De zondag als collectief rustmoment in onze economie; 
• Geen koopzondagen. 
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5. Onderwijs 
 

Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van onze inwoners. De landelijke overheid is 
verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. De gemeente heeft 
vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De gemeente heeft daarom 
een taak bij lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en 
uitbreiding van scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. 
Het is goed dat de gemeente zich betrokken voelt op het onderwijs in de verschillende wijken. De 
professionele ruimte van scholen blijft daarbij vooropstaan. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs 
absoluut leidend. 
 
Onderwijshuisvesting 
De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding 
van scholen. 

Concreet: 
 In het integraal huisvestingsplan (IHP) beschrijven schoolbesturen en gemeenten de 

huisvestingvoorzieningen die nodig zijn. Daarin zoeken beide partijen naar afstemming op 
beleid voor leerlingenvervoer en passend onderwijs; 

 Het duurzamer maken van schoolgebouwen heeft prioriteit. De gemeente en de scholen zetten 
in op energieneutrale huisvesting. Renovatie is naast nieuwbouw een nadrukkelijke optie; 

 Als vanwege passend onderwijs aanpassingen in huisvesting van scholen voor regulier onderwijs 
nodig zijn, is hiervoor ruimte; 

 De gemeente ‘stuurt’ niet in huisvesting; scholen en besturen bepalen zelf of ze samenwerken 
of samengaan; 

 De gemeente heeft aandacht voor de ventilatie en het binnenklimaat in scholen; 
 Als de gemeente gebruikmaakt van het vorderingsrecht op leegstaande lokalen dient rekening 

te worden gehouden met het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van de school. 
 
Onderwijsachterstandenbeleid 
De gemeente biedt speciale programma’s om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Ze 
krijgt daarvoor geld van het Rijk. De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief 
aanpakken. Het bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel. 
 
Concreet: 

 Bij afspraken over resultaten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat de inzet van 
scholen centraal. De gemeente schrijft scholen geen leeropbrengsten of didactische 
middelen, zoals een Cito-toets, voor; 

 Er is aandacht voor vroegsignalering van achterstanden bij kinderen in de voorschoolse 
opvang. 

 
Thuiszitters 
Ieder kind is leerplichtig. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de Leerplichtwet. De 
problemen met thuisblijvende kinderen zijn vaak complex. Toch wil de SGP thuiszitten zo veel 
mogelijk terugdringen en voorkomen. De SGP realiseert zich dat de school soms tijdelijk of definitief 
niet de juiste ontwikkelomgeving kan zijn. Het is dan belangrijk dat er in andere instellingen 
doelgericht gewerkt wordt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
 
Concreet: 

 Onderwijs en jeugdhulp werken intensief samen om thuiszitten te voorkomen. Daarbij moet 
oog zijn voor complexe problemen; 

 De gemeenten spant zich in om ervoor te zorgen dat er geen of hooguit beperkte wachtlijsten 
zijn bij zorgaanbieders die complexe problemen bij kinderen en jongeren behandelen; 

 Er is goede begeleiding voor leerlingen die vanuit een tijdelijke opname in een instelling 
terugkeren naar het onderwijs.  
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Leerlingenvervoer 
De gemeente betaalt onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het vervoer van leerlingen. Dit 
geldt voor leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen of 
voor leerlingen die moeten reizen omdat er geen school met een passende identiteit in de buurt is. 
De SGP vindt het zogeheten ‘signatuurvervoer’ belangrijk. 
 
Concreet: 

 De gemeente stelt zich royaal op en werkt voortvarend mee bij de vergoeding van 
leerlingenvervoer. Dat geldt zeker in het kader van een maatregel van kinderbescherming. 

 
Onderwijs en zorg 
Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze 
kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. 
Onderwijszorgarrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school. 
 
Concreet: 

 Zorgaanbieders passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dat geldt niet alleen 
voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg.  

 
Integrale kindcentra 
In Ridderkerk worden Integrale Kindcentra (IKC’s) ontwikkeld. Dit zijn voorzieningen voor kinderen 
van 0-12 jaar. Een IKC biedt scholen een kans om leerlingen vroeg bij de (identiteit van de) school te 
betrekken. Ook kunnen ze een goede doorlopende leerlijn bieden. IKC’s kunnen een geschikt 
instrument zijn om onderwijsachterstanden te bestrijden en sociale cohesie te bevorderen.  
 
Concreet: 

 Maatschappelijke initiatieven zoals peuterspeelzalen worden niet onnodig gehinderd met 
regels. De gemeente verstrekt ook subsidie aan initiatieven die de voorschoolse educatie 
bevorderen; 

 Scholen mogen niet worden gedrongen of gedwongen om zich om te vormen tot een IKC of 
brede school. 

 
Brede School 
Ook de Brede School kan een instrument zijn bij het bestrijden van onderwijsachterstanden en het 
bevorderen van sociale cohesie in de buurt. 
 
Concreet: 

 Een Brede School wordt vormgegeven vanuit scholen en/of instellingen; 
 Het heeft voorkeur de mogelijkheid van een breed zorgnetwerk binnen een Brede School 

optimaal te benutten (consultatiebureau, fysiotherapie, logopedie); 
 Het staat scholen of instanties vrij al dan niet binnen een Brede School te participeren.  
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6. Cultuur, sport en groen  
De SGP wil een samen-leving, niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurgeschiedenis kunnen 
hierin een belangrijke rol spelen. Dat geldt ook voor verantwoord samen recreëren en sporten.  
 
Cultuur  
De SGP vindt cultuurbeleving belangrijk. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten kan 
daaraan bijdragen. Culturele activiteiten moeten ontstaan uit particulier initiatief. De gemeente 
vervult daarbij wel een stimulerende en ondersteunende rol. Evenementen en cultuuruitingen passen 
altijd bij de goede zeden. Ze mogen niet aanstootgevend zijn.  
 
Concreet:  

• De gemeente zorgt voor een moderne, toegankelijke bibliotheek met bijbehorende 
maatschappelijke voorzieningen, waarbij taalbevordering vooropstaat; 

• Scholen krijgen ondersteuning bij natuur- en cultuureducatie. De gemeente geeft hun ruimte 
voor een eigen invulling, die bij de identiteit van de school past;  

• De gemeente steunt lokale media, zodat zij inwoners onafhankelijk informatie kunnen geven. 
Ook zijn deze media een platform voor de maatschappelijke dialoog.  

 
Archeologie en erfgoed  
Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van de gemeente. Monumenten en 
cultuurhistorisch erfgoed moeten worden behouden. De lokale geschiedenis blijft zichtbaar in de 
bebouwing, maar ook in de openbare ruimte.  
 
Concreet:  

• De gemeente voert actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie, zodat waardevolle 
historische elementen en plaatsen zoals de molen in Rijsoord en Het Huys ten Donck in 
Slikkerveer behouden blijven en zichtbaar zijn; 

• De gemeente stelt het monumentenbeleid in samenwerking met de gemeenschap vast; 
• Zeer hoog gewaardeerde panden in de cultuurhistorische waardenkaarten moeten worden 

beschermd door deze tot gemeentelijk monument aan te wijzen;  
• Cultuurhistorisch erfgoed wordt daarnaast zo veel mogelijk beschermd met behulp 

van bestemmingsplannen (omgevingsplannen); 
• De gemeente evalueert de subsidiemogelijkheden voor monumenten, zo nodig wordt het 

budget verhoogd. 
• Cultuurhistorische verenigingen zoals de Oudheidkamer worden ruimhartig ondersteund door 

de gemeente; 
• De gemeente behoudt haar cultuurhistorisch erfgoed, daarbij nadrukkelijk oog hebbend voor 

de draagkracht van eigenaren; 
• In authentieke buurten en straten wordt gebouwd met oog voor de geschiedenis; 
• Ridderkerk ontwikkelt een Ridderkerkse canon om de Ridderkerkse geschiedenis op een 

aansprekende wijze over te brengen op jongeren. 
 
Sport  
Sporten is gezond en plezierig. Het heeft een vormende en samenbindende werking. Het is goed voor 
de sociale en fysieke ontwikkeling van jongeren. De SGP ondersteunt dit graag door ervoor te zorgen 
dat er goede faciliteiten en accommodaties zijn. Ouderen en gehandicapten verdienen extra 
aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport. De SGP 
vindt dat topsport geen taak van de overheid is. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. Daarom wil ze 
de zondagssport niet bevorderen. 
 
Concreet:  

• De gemeente stimuleert sport, spel en gezondheid via scholen. Sporten in teamverband is 
leerzaam voor kinderen om normen en waarden bij te brengen en te leren incasseren; 

• De gemeente faciliteert breedtesport; 
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• Ze ondersteunt maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen door voldoende, goede en 
duurzame sportvoorzieningen;  

• De gemeente werkt aan een goede verhouding tussen de gemeentelijke en particuliere 
(financiële) bijdragen; 

• We beperken en ontmoedigen alcoholgebruik in sportkantines. 
 
Openbaar groen en recreatie 
In Ridderkerk is het prettig wonen en recreëren. Dat betekent dat de gemeente de wijken groen en 
gezond inricht, met voldoende en veilige speelplaatsen. Het huidige hectische bestaan en de 
veeleisende arbeidsomstandigheden dragen bij aan de behoefte aan ontspanning. De SGP wil daarom 
zorgen voor verantwoorde recreatiemogelijkheden. De gemeentelijke taak is vooral het scheppen van 
goede randvoorwaarden.  
 
Concreet:  

• We geven een kwaliteitsimpuls aan het groenonderhoud (ook als dat betekent dat we het 
groenonderhoud weer in eigen beheer gaan uitvoeren) en het straatwerk is goed 
onderhouden; 

• Er zijn recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente; 
• Aandacht voor onderhoud bestaande parken en geen inperking van bestaande parken en 

‘groene accommodaties’;  
• Uitvoeren van het plan om het Oosterpark toekomstbestendig te maken; 
• Verbeteren en/of realiseren van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes; 
• Zorgen voor een evenwichtige spreiding van veilige speelvoorzieningen voor kinderen 

en jongeren. Omwonenden worden bij de ontwikkeling hiervan betrokken.  
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7. Sociaal domein 
 

De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Wij zien om naar mensen in kwetsbare 
omstandigheden. Bijbelse naastenliefde betekent voor ons zorg, ondersteuning en/of bescherming 
van kwetsbaren. Inwoners, maatschappelijke instellingen, kerken en scholen betrekken we intensief 
bij het gemeentelijke beleid in het sociaal domein. 

Welzijn, jeugd- en jongerenwerk 
In het sociaal domein zijn veel vrijwilligersorganisaties actief, vaak verbonden aan kerken of 
maatschappelijke organisaties. De SGP is kritisch over de landelijke trend om taken op het gebied 
van welzijn aan te besteden aan één partij, omdat kleinere vrijwilligersinitiatieven die uit de 
samenleving voortkomen en identiteitsgebonden zorg bieden, daarmee weggedrukt worden. 

Concreet: 
 Lokaal actieve maatschappelijke organisaties, kerken en scholen en initiatieven op het gebied 

van zorg en welzijn verdienen gemeentelijke steun; 
 Jeugd- en jongerenwerk krijgen ondersteuning. Maatschappelijke organisaties en kerken 

geven we de ruimte om dit op hun eigen manier in te vullen; 
 De gemeente bevordert het werk van maatschappelijke organisaties die actief zijn op het 

gebied van armoedebestrijding, begeleiding van statushouders, schuldhulpverlening en het 
tegengaan van eenzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn de Food Company Ridderkerk 
(voorheen: Voedselbank), sociale fondsen, Repair Cafés, stichting Present, stichting 
Schuldhulpmaatje, de NPV, het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk; 

 Gezien de grote rol van de gemeente in het sociaal domein, is een betrokken en constructieve 
adviesraad Sociaal Domein van belang. De gemeente faciliteert zo’n adviesraad. 

 
Jeugdzorg 
Jongeren moeten gezond en veilig op kunnen groeien. Ze behoren vanuit een gezond 
verantwoordelijkheidsbesef volop mee te kunnen doen in de samenleving. De kosten voor jeugdhulp 
nemen in veel gemeenten toe. Dat vraagt van gemeenten om weloverwogen keuzes te maken. 
Daarbij vindt de SGP het van het grootste belang dat er minder jongeren gebruik hoeven te maken 
van jeugdzorg. Het voorkomen van problemen is juist ook in dit geval beter dan het oplossen van 
problemen. 

Concreet: 
 De gemeente zet in op ondersteuning in huwelijks- of opvoedingsproblematiek;  
 Voor de SGP is verkorting en uiteindelijk afschaffing van wachtlijsten in de jeugdzorg 

topprioriteit; 
 Zorgvoorzieningen moeten daadwerkelijk dicht bij de burger zijn; 
 We gaan ervan uit dat er komende jaren structureel extra budget voor jeugdhulp vanuit het 

Rijk komt. De gemeente stuurt erop dat dit ook wordt ingezet voor jeugdhulp en niet voor een 
ander doel; 

 Zorgvragers in de jeugdzorg krijgen keuzevrijheid. Zo wordt er rekening gehouden met de 
levensovertuiging van ouders en jongeren; 

 De gemeente staat in goed contact met pleegouders en gezinshuisouders, en steunt hen in het 
belangrijke werk dat ze doen;  

 Specialistische jeugdhulp is beschikbaar voor kinderen en jongeren. De gemeente werkt 
regionaal samen met andere gemeenten om deze specialistische hulp te kunnen bieden. Ze 
probeert de administratieve lasten voor aanbieders van specialistische hulp te beperken; 

 De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Indien nodig zet de gemeente hulpverlening in; 

 Gemeenten houden toezicht op goed feitenonderzoek bij de uitvoering van 
jeugdbeschermingsmaatregelen door een gecertificeerde instelling. 
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Zorg en welzijn (Wmo), ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid bij de burgers. De 
zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente 
ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis. 
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. De SGP vindt het belangrijk dat de 
gemeente de taak in de Wmo om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen, concreet en serieus 
invult. 
De SGP pleit voor een ruimhartig beleid binnen de financiële kaders. Het beleid zorgt ervoor dat er 
aan de randvoorwaarden wordt voldaan, waaronder burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen 
en solidair zijn met mensen met een handicap, psychische klachten en/of een langdurige 
zorgbehoefte. 
 
Concreet: 

 De gemeente blijft zorgen voor keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de burger de hulp kan 
kiezen die past bij zijn of haar levensovertuiging; 

 De sociale wijkteams zijn laagdrempelig en toegankelijk. Ze staan dicht bij de burger en 
kunnen direct ondersteuning en hulp bieden; 

 Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gestimuleerd en ondersteund. De gemeente geeft 
naast ondersteuning ook een blijk van waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers door 
middel van bepaalde ‘complimenten’ en voortzetting van de Ridderkerkpas;  

 Voor directe hulp en ondersteuning van hulpbehoevenden zet de gemeente 
wijkverpleegkundigen in; 

 De gemeente zorgt voor goede voorzieningen op het gebied van psychosociale hulp. Daarbij 
garandeert ze keuzevrijheid, zodat hulpvragers kunnen kiezen voor een instelling die past bij 
hun levensbeschouwing; 

 De SGP streeft naar minder regeldruk voor vrijwilligers en zorgpersoneel. 
 
Zorg voor ouderen 
Ridderkerk kent een bovengemiddeld aantal senioren. De SGP vindt dat de gemeente een belangrijke 
regierol heeft om een goed en samenhangend pakket aan voorzieningen te realiseren en in stand te 
houden, ook waar het gaat over eenzaamheid onder ouderen. De gemeente heeft een rol in het 
tegengaan van vereenzaming van de ouderen. 

 
Concreet: 

 Ouderen worden zelf betrokken bij de uitvoering van het welzijnsbeleid voor ouderen; 
 Het is belangrijk dat er een sluitend zorgpakket en zorgnetwerk is, zoals thuiszorg, 

maaltijdvoorziening, alarmering, voorlichting (over voeding, beweging en veiligheid) en 
terminale zorg; 

 Juist met het oog op de ouderen is het belangrijk dat voetpaden en oversteekplaatsen goed 
worden onderhouden en dat ouderen zich veilig in Ridderkerk kunnen bewegen; 

 De SGP vindt het belangrijk dat de buurtbus gegarandeerd blijft; 
 Ridderkerk is een ‘dementievriendelijke’ gemeente en voert een actief beleid om zieke 

inwoners en hun naasten te (onder)steunen; 
 De voortgaande digitalisering mag hulp aan ouderen niet in de weg staan. Daarom ondersteunt 

de gemeente ouderen bij het gebruikmaken van digitale middelen of geeft hulp bij het 
aanleren van digitale vaardigheden; 

 De gemeente doet er alles aan om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan en faciliteert 
initiatieven daartoe; 

 Ook de komende vier jaar staat de SGP voor kwalitatief, hoogwaardig Wmo-vervoer. 
 

Werk, inkomen en arbeidsmarkt 
Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk 
waardeert en stimuleert de partij als even nuttige maatschappelijke bijdragen als betaald werk. De 
arbeidsparticipatie moet dan ook niet met allerlei regelingen dwangmatig worden opgevoerd. Wel is 
iedereen (in principe) zelf verantwoordelijk voor het krijgen van een inkomen en het vinden van een 
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betaalde baan. 
De SGP heeft hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Mensen aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de 
gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en regio en met de sociale werkvoorziening. 
Alleen als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, voorziet de gemeente in een 
inkomen. Er moet voor gewaakt worden dat burgers door allerlei regelingen gevangen worden 
gehouden in een uitkering, waardoor werken financieel minder aantrekkelijk is dan een uitkering. 
De belangrijkste weg uit de armoede is nog altijd het vinden van werk. Het moet een speerpunt van 
de gemeente zijn om burgers die werkloos zijn te begeleiden naar werk.  
Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners 
te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen. Daarbij wordt ook gekeken naar het grote AGF-cluster waarbij met een 
brancheconvenant afspraken gemaakt moeten worden over het aan het werk helpen van mensen. 
 
Concreet: 

 De gemeente pakt (jeugd)werkloosheid actief aan, in samenwerking met het bedrijfsleven. Er 
worden leer-werkplekken georganiseerd en brancheconvenanten gesloten met bedrijven om 
ervoor te zorgen dat arbeidsplaatsen ook worden ingevuld door Ridderkerkers;  

 Iedereen die wil werken, moet kunnen werken. De gemeente start een taal- en leesoffensief 
om ervoor te zorgen dat het spreken van een andere taal geen barrière meer is om te werken; 

 Van burgers die een uitkering ontvangen, wordt een ‘tegenprestatie’ verwacht. Dit kan in de 
vorm van vrijwilligerswerk. Er wordt een plan ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het 
vrijwilligerswerk ook echt plaatsvindt en niet louter voor de bühne is; 

 De gemeente stimuleert en ondersteunt een goede aansluiting tussen het onderwijs en de 
arbeidsmarkt. Dit kan door ondernemers en onderwijsinstellingen te laten samenwerken en 
door leerlingen actief te laten kennismaken met het regionale bedrijfsleven; 

 De gemeente geeft als werkgever en opdrachtgever het goede voorbeeld. Binnen de 
gemeentelijke organisatie moeten voldoende mensen met een garantiebaan werken. Bij een 
gemeentelijke opdracht vraagt de gemeente van opdrachtnemers dat ze ook een deel van het 
werk door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten uitvoeren; 

 Burgers met schulden stappen niet zomaar naar de gemeentelijke schuldhulp. De drempels 
kunnen lager, bijvoorbeeld via de inzet van schuldhulpmaatjes en persoonlijke 
dienstverlening; 

 De gemeente voert een ruimhartig minimabeleid. Actieve armoedebestrijding, kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen, ruimhartige verlening van bijzondere bijstand en 
ziektekostenverzekering voor minima behoren tot de mogelijkheden; 

 De sociale dienst en het UWV bieden één werkgeversbenadering om werkzoekenden aan een 
goede baan te helpen; 

 De gemeente toont waardering voor onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg;  
 De gemeente ontzorgt ondernemers procedureel en financieel gedurende een langere periode 

om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. 
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8. Gezondheid en duurzaamheid 
 

Vanuit Bijbels oogpunt draagt de mens een verantwoordelijkheid voor de schepping en de 
(volks)gezondheid. We noemen dat rentmeesterschap. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen 
en kleinkinderen niet worden belast met een negatieve erfenis van de huidige generatie, is 
belangrijk. Aan de andere kant moet ook niet worden doorgeslagen.  

Er zijn namelijk twee uitersten. Aan de ene kant net doen alsof er niets aan de hand is en alles 
vanzelf wel weer beter wordt. Dat is struisvogelpolitiek. Maar even onverstandig is het om al onze 
energie te steken in plannen die niet realistisch zijn en waarin de verhouding tussen kosten en 
onzekere baten zoek is. Zo maakbaar is het allemaal niet, en het klimaat al helemaal niet.  

Gezondheid 
De volksgezondheid is een punt van aanhoudende zorg van de overheid. Het is belangrijk dat 
welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. De gemeentelijke overheid kan veel voor haar burgers 
betekenen door in volksgezondheid en welzijn te investeren. Overwicht, gebruik van drugs en 
overmatig gebruik van alcohol vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Ook daarmee gepaard 
gaande verslavingen of andere verslavingen (roken/gokken) moeten worden tegengegaan.  

Concreet: 
 De gemeente heeft een actueel gezondheidsplan met concrete doelstelling voor bewegen en 

voor het stimuleren van een gezonde levensstijl; 
 Er is aandacht voor voorlichting over bewegen, gezonde voeding en de gevaren van verslaving; 
 Er worden heldere maatregelen genomen en er wordt adequaat gehandhaafd om verslaving te 

voorkomen; 
 Rookplekken bij overheidsgebouwen verdwijnen; 
 Er komt geen coffeeshop in Ridderkerk; 
 Het bezit en gebruik van lachgas dient te worden tegengegaan.  

 
Milieu en leefomgeving  
Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de natuur. We hebben de taak om Gods goede schepping 
te bouwen en te bewaren. Een schoon milieu heeft daarom onze aandacht.  
 
Concreet:  

• We stimuleren fietsen, wandelen en openbaar vervoer (zero emission-bussen), zodat de 
luchtkwaliteit verbetert; 

• Ridderkerk wordt doorsneden door zestien rijbanen A15/A16. Dit vraagt om permanente 
aandacht voor de luchtkwaliteit; 

• De gemeente stimuleert de aanplant van nieuwe bomen. Voor iedere gekapte boom wordt 
minimaal één boom geplant. 

 
Beheer van openbare ruimte  
Het is belangrijk om te zorgen voor een prettige, groene leefomgeving. Onder het beheer van 
openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en speelvoorzieningen. Het 
beheer moet, waar mogelijk, integraal gebeuren. Bij werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen 
en riolering geven we de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls. Bomen, struiken en plantsoenen 
bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient groen extra aandacht.  
 
Concreet:  

• De gemeente onderzoekt hoe de openbare ruimte zo effectief en efficiënt mogelijk kan 
worden ingericht. Waar mogelijk betrekt ze burgers in de besluitvorming;  

• De gemeente maakt werk van het verduurzamen van de openbare verlichting;  
• Waardevolle natuur wordt behouden;  
• De gemeente voert een specifiek bomenbeleid met aandacht voor bestaande bomen, 

kapbeleid, onderhoud en soortkeuze;  



 

22 

• De bestrijding van de honden- en paardenpoepoverlast heeft prioriteit;  
• Speelterreinen en -toestellen worden op een goede manier over de gemeente verdeeld. Het is 

fijn als elk kind op loopafstand kan spelen en bewegen; 
• Inzetten op behoud van de groen/blauwe buffer rondom Ridderkerk (Reijerpark, Waalbos, 

Oosterpark, Crezeepolder, De Gorzen en Donckse Velden).  
 
Duurzaamheid en afval  
Burgers en bedrijven produceren veel afval, vaak zonder zich daar bewust van te zijn. De SGP wil dat 
de vervuiler betaalt. Natuurlijk is er goed toezicht op de naleving van wetten en regels.  
 
Concreet:  

• Afvalstromen dienen tegen aanvaardbare kosten voor de burger optimaal te worden 
gescheiden;  

• Naastplaatsingen bij inzamelcontainers in de wijk worden tegengegaan door inzet van 
schoonmaakteams en buitengewone opsporingsambtenaren en de veroorzakers worden 
beboet;  

• Bestrijden en voorkomen van zwerfafval, bijvoorbeeld door schoonmaakacties, opruimacties 
en preventie; 

• Waardevolle grondstoffen dienen te worden hergebruikt; 
• De door de SGP geïnitieerde ruimere openingstijden van de Milieustraat worden 

gecontinueerd.  
 
Duurzame energievoorziening  
De vraag naar energie blijft stijgen. Fossiele energiebronnen op aarde raken uiteindelijk uitgeput. 
Daarom wil de SGP een actieve bijdrage leveren aan energiebesparing. Ook willen we rendabele, 
duurzame energiebronnen inzetten. We zijn immers rentmeester. Het uitgangspunt is dat de 
vervuiler betaalt.  
Het is van belang dat de gemeente een lokale duurzaamheidsagenda hanteert. Dit zorgt voor 
draagvlak en helpt om een stevige positie richting regionaal en provinciaal bestuur in te nemen. Het 
maakt ook inzichtelijk in hoeverre het landelijke beleid haalbaar is. De gemeente dient hierbij (ook) 
aan het stuur te zijn en regie te behouden. Zonder een heldere eigen visie is de kans groot dat een 
gemeente aan de leiband van landelijk en regionaal energiebeleid wordt gelegd.  
 
Concreet:  

• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door gemeentelijke gebouwen te verduurzamen;  
• De SGP bepleit het stellen van doelen voor energiebesparing; 
• De gemeente dringt aan op boter bij de vis als de landelijke overheid energieambities bij 

gemeenten neerlegt;  
• In het gemeentelijke beleid is er niet alleen aandacht voor warmte, maar ook voor koeling. 

Hete zomers kosten veel energie. Nieuwbouw wordt groen ingericht (dat is koeler) en er 
wordt koel gebouwd. Bij tuinen gaan tegels eruit en groen erin. Voldoende openbaar groen is 
belangrijk in het kader van duurzaamheid;  

• Bij het verduurzamen van bestaande bouw is de sociale huursector een grote en belangrijke 
partner. Een nauwe samenwerking met woningcorporaties is daarom belangrijk;  

• Draagvlak voor duurzaamheidsinitiatieven is van belang en wordt alleen maar belangrijker. 
Het is nodig dat de gemeente op dit punt visie en beleid ontwikkelt;  

• De SGP wil inwoners meer betrekken bij het energiebeleid;  
• Naast burgers moeten ook bedrijven waar mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd worden om 

te verduurzamen;  
• Netbeheerders geven inzicht in hun plannen met het energienet. Dit geeft kaders aan wat 

rond grote energieprojecten wel en niet mogelijk is.  
 

Ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven  
De gemeente kan bij uitstek de rol van onafhankelijk adviseur duurzaamheid op zich nemen. Het is 
van belang dat burgers zich door de lokale overheid gesteund weten bij het verduurzamen van hun 
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huis, gedrag en leefomgeving. De rol van de gemeente is daarbij vooral die van faciliteren en 
ondersteunen. De gemeente kan sturen met groene belastingen/betalingen voor groene diensten en 
het verstrekken van leningen. Wij zijn geen voorstander van structurele subsidiëring van particuliere 
duurzaamheidsinitiatieven.  
 
Concreet:  

• De gemeente geeft bij sociaaleconomisch zwakkeren in de samenleving bekendheid aan 
duurzaamheidswinkels en groene regelingen. Deze groep mag niet de dupe worden van dure 
duurzaamheidsmaatregelen;  

• Het aanbieden van gratis warmtescans stimuleert de burger om de woning te verduurzamen;  
• De gemeente treft stimuleringsregelingen voor energiebesparing in bestaande woningbouw;  
• De gemeente werkt proactief mee aan duurzaamheidsinitiatieven en brengt daarvoor de 

benodigde procedures op orde; 
• De gemeenten ondersteunt energiecorporaties van inwoners.  

 
Het opwekken van duurzame energie  
De gemeente is in beginsel geen initiatiefnemers voor het opwekken van duurzame energie (behalve 
ten aanzien van eigen gebouwen). Het initiatief daarvoor ligt bij bedrijven, coöperaties en 
particulieren. Waar projecten in de omgeving passen en op draagvlak kunnen rekenen, dient de 
gemeente dit goed te faciliteren. De opbrengst van de energie blijft binnen de gemeente.  
 
Concreet:  

• De gemeente biedt ruimte aan innovatieve vormen van energieopwekking, zoals bijv. 
waterstof;  

• De gemeente zet eerst in op zonne-energie op daken. We zijn zuinig op onze groene gebieden 
en zijn daarom zeer terughoudend met zonne-energie op land;  

• De gemeente zorgt dat iedereen inzicht heeft in hoe het staat met de lokale netcapaciteit in 
de komende jaren. Steeds vaker is dat een beperkende factor; 

• In Ridderkerk is geen ruimte voor extra windmolens. Met de door de provincie opgelegde drie 
windmolens in Nieuw Reijerwaard draagt Ridderkerk maximaal bij.  

 
Klimaatadaptatie  
Naast vele andere partijen heeft de gemeente een belangrijke taak in het zich tijdig en effectief 
aanpassen aan veranderende klimatologische omstandigheden (klimaatadaptief handelen). Het gaat 
dan met name om thema’s als wateroverlast, droogte, hitte en risico op overstromingen.  
Voorbeelden van klimaat- of ruimtelijk adaptief handelen zijn: het aanleggen van speelpleinen in 
gebied die ook fungeren als wateropvang, het aanleggen van wadi’s, meedoen met Operatie 
Steenbreek (ontstenen en vergroenen van de buitenruimte), groene parkeerplaatsen en  
natuurvriendelijke oevers aanleggen.  
 
Concreet:  

• De gemeente werkt aan bewustwording en kennis over klimaatadaptief handelen.  
• Bij de aanleg en reconstructie van wegen en het verbeteren van dijken legt de gemeente een 

koppeling met natuurontwikkeling.  
• Bij de herinrichting van buitenruimte en woongebieden werkt de gemeente aan beperking van 

wateroverlast, droogte en hitte.  
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9. Ruimtelijke ordening, wonen en 
maatschappelijk vastgoed 
 
Wonen is een belangrijk onderwerp voor veel inwoners. Daarbij is een evenwichtig woningaanbod 
belangrijk; dat maakt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners. Er moet een gezonde verhouding 
zijn tussen huur- en koopwoningen alsook beschikbaarheid van koopwoningen in verschillende 
prijsklassen. De woonbehoefte van eigen inwoners verdient prioriteit.  
 
Ridderkerk heeft een rijke geschiedenis. Dat is te zien aan de historische gebouwen, waaraan 
Ridderkerk haar dorpse karakter onder andere ontleend. Mede hierdoor is het in Ridderkerk 
aantrekkelijk wonen en leven. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen bij het dorpse karakter 
van Ridderkerk. Bij woningbouwplannen moeten daarom allereerst de mogelijkheden van het 
bouwen binnen bestaande bebouwing (inbreiding) worden bekeken.  
 
Of een burger werk heeft in de regio, wat zijn of haar opleidingsniveau is en of er passende 
onderwijsvoorzieningen aanwezig zijn, bepaalt mede welk huis aantrekkelijk voor hem is. De SGP 
wil daarom wonen, leren en werken integraal benaderen. 
 
Ruimtelijke ordening 
In 2022 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Deze biedt een kans om lokale 
beleidsruimte te ontwikkelen. De SGP wil deze kans benutten. Initiatiefnemers moeten meer 
verantwoordelijkheid krijgen om draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen te vinden. Wij willen als 
rentmeesters zuinig omgaan met de open ruimte. 
 
Concreet: 

• We koesteren het dorpse karakter van Ridderkerk en de eigenheid van de verschillende 
wijken;  

• Bij nieuwbouw van bedrijven en woningen dient eerst bezien te worden of bouwen binnen 
bestaande bebouwing en herstructurering mogelijk is. De open gebieden rondom Ridderkerk 
moeten open blijven. Daarom komen deze gebieden ook niet aanmerking voor de aanleg van 
zonneparken. Zonnepanelen kunnen wat de SGP betreft ‘het dak op’; 

• Rondom het bebouwde gebied van Ridderkerk ligt een aantal groene gebieden die samen de 
‘groene kraag’ vormen: het Oosterpark, het Reijerpark, het Donckse Bos en de Donckse 
velden, de Gorzen, de Grienden, de Crezéepolder en het Waalbos. We zetten in op 
kwalitatieve verbetering van deze gebieden en op de verbinding tussen deze gebieden. We 
investeren in een groene verbinding tussen het Oosterpark en het Reijerpark. Daarnaast 
vergroten we de samenhang tussen de Donckse Velden, het Reijerpark en Bolnes Zuid. Daarbij 
onderzoeken we of het gebied tussen het Reijerpark en de Kruisweg als recreatiegebied kan 
worden ingericht; 

• We bezien of welstandseisen kunnen worden versoepeld of gedeeltelijk worden afgeschaft 
zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten wordt aangetast. 

 
Wonen en bouwen 
In Ridderkerk moet elke doelgroep de mogelijkheid hebben om te wonen. Afstemming met de 
omliggende gemeenten is hierbij belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden immers niet op 
bij de gemeentegrenzen. De diversiteit in het woningaanbod en de bereikbaarheid en betaalbaarheid 
van woningen moeten in balans worden gebracht. 
De vernieuwing van de Ridderkerkse woningvoorraad moet zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de 
groeiende groep Ridderkerkse ouderen dichterbij brengen. Daarbij verdienen ook nieuwe 
woonvormen — zoals het knarrenhofje — aandacht.  
De bestaande koop- en huurwoningen moeten verder worden verduurzaamd. Nieuwe woningen 
moeten energieneutraal worden gebouwd. 
 
Concreet: 

 De kwalitatieve en kwantitatieve woningvoorraad moet zijn afgestemd op de behoefte van de 



 

25 

Ridderkerkse inwoners. Daarbij is er extra aandacht voor betaalbare starterswoningen, 
levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen; 

 Bij de ontwikkeling van nieuwbouw bedienen we de eigen inwoners met voorrang;  
 De doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd. Hierbij wordt samengewerkt met de 

woningcorporatie; 
 Door de verhuizing van het Gemini College ontstaat in Slikkerveer ruimte voor woningbouw. 

Deze benutten we door woningen te bouwen die de doorstroming in Slikkerveer bevorderen, 
zodat meer mensen uit Slikkerveer in deze wijk kunnen blijven wonen;  

 In het centrum kan mogelijk ruimte worden gecreëerd voor woningbouw voor senioren en 
starters, bijvoorbeeld in het gebied rondom de P.C. Hooftstraat. In dit gebied is nu een aantal 
bedrijven gevestigd. Vanwege de werkgelegenheid is er ons veel aan gelegen deze bedrijven 
in Ridderkerk te blijven huisvesten;  

 Onderzocht wordt of in Bolnes ruimte kan worden gecreëerd voor woningbouw door Sportpark 
Bolnes te verplaatsen naar Bolnes Zuid. Bedrijfspanden langs de rivier worden vervangen door 
woningen voor senioren of starters (waarbij een goede verkeersafwikkeling noodzakelijk is); 

 De open gebieden rondom Ridderkerk moeten open blijven. Daarom komen de gebieden in de 
groene kraag niet voor woningbouw in aanmerking. Het gebied tussen de Rijksweg A15/A16 en 
de Mauritshoek in Rijsoord wordt niet bebouwd. Het buitendijkse voorterrein van Huys ten 
Donck blijft overwegend een groen, open gebied; 

 De SGP vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in 
hun eigen wijk. Daarom komt in elke wijk een zogeheten knarrenhofje. Elke wijk in 
Ridderkerk moet goede seniorenwoningen hebben, zodat senioren zo veel en zo lang mogelijk 
kunnen blijven wonen in de wijk waarin ze willen wonen. Belangrijk is dat er ook bereikbare 
en toegankelijke voorzieningen in de directe omgeving van die woningen zijn; 

 De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt ondersteund;  
 De gemeente maakt concrete afspraken met de woningcoöperatie over de beschikbaarheid 

van voldoende betaalbare huurwoningen; 
 Lokaal maatwerk bij woningtoewijzing wordt maximaal benut; 
 We stimuleren het verduurzamen van bestaande koop- en sociale huurwoningen; 

betaalbaarheid is daarbij voor de SGP erg belangrijk;  
 Het voortzetten van de ingezette kwaliteitsimpuls bij wijken met een verouderd en eenzijdig 

woningaanbod, zoals portiekwoningen zonder lift.  
 
Huisvesting arbeidsmigranten  
Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Vooral in de agrarische sector, 
logistieke dienstverlening en distributiecentra werken veel arbeidsmigranten. Hun huisvesting vormt 
echter een probleem. Het zet de leefbaarheid en woonruimte voor eigen inwoners in wijken onder 
druk. In veel gevallen is het niet al te best gesteld met het onderkomen van arbeidsmigranten, die 
vaak met te veel mensen in een woning/verblijf verkeren. Werkgevers moeten hierin hun 
verantwoordelijkheid verstaan. Het is hun taak om mogelijkheden te creëren voor huisvesting bij 
bedrijven (al dan niet tijdelijk) en/of op geconcentreerde locaties met voldoende voorzieningen.  
 
Concreet:  

 Voorkomen moet worden dat woningzoekenden worden verdrongen doordat bedrijven huizen 
opkopen voor verhuur aan arbeidsmigranten. Een instrument zoals de zelfbewoningsplicht kan 
hierbij helpen; 

 Bedrijven en gemeente zorgen samen voor een aanvaardbare kwaliteit van het woon- en 
leefklimaat voor zowel de te huisvesten arbeidsmigranten als voor de directe omgeving;  

 De kwaliteit van de huisvesting dient minimaal overeen te komen met de inrichtings- en 
maatvoeringseisen uit het keurmerk Stichting Normering Flexwonen (SNF), het Agrarisch 
Keurmerk Flexwonen (AKF) of een gelijkwaardig keurmerk;  

 De verblijfsbieder is verplicht te beschikken over een exploitatievergunning (waarborgen van 
de leefbaarheid voor de omgeving en het zorgen voor adequaat beheer);  

 Een beheerder is aansprakelijk voor de huisvesting;  
 Arbeidsmigranten die op een huisvestingslocatie verblijven, staan verplicht geregistreerd in 

een gemeentelijk nachtregister;  
 Overlastsituaties (bijvoorbeeld overbewoning) worden aangepakt. 
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Begraafplaatsen 
De SGP is principieel voor begraven. In het graf rusten gestorvenen tot de wederkomst van Christus. 
Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en gepaste gelegenheid om te begraven. 
 
Concreet: 

 Tarieven voor de begraafrechten houdt de gemeente betaalbaar, zodat iedereen grafrechten 
kan kopen;  

 Begraafplaatsen worden goed onderhouden. De dienstverlening vanuit de gemeente rondom 
begrafenissen blijft op niveau.   
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10. Financiën 

Voor de uitvoering van het beleid is geld nodig. Financiële middelen worden verkregen door 
uitkeringen van het Rijk en via heffingen door de gemeente zelf. Gemeentelijke financiën betreffen 
gemeenschapsgeld. De SGP staat voor een verantwoorde besteding van dat geld. 
 
Concreet: 

 Geld besteden we aan de juiste doelen en tegen een prijs die niet hoger is dan 
noodzakelijk; 

 Reserves opbouwen is geen doel op zich voor de gemeente. 
 

Begroting 
De SGP wenst een heldere, inzichtelijke en degelijke (uiteraard sluitende) (meerjaren)begroting. 
 
Concreet: 

 Op de onroerendezaakbelasting (ozb) wordt alleen een inflatiecorrectie toegepast; alleen 
wanneer bij een structureel tekort efficiency- en bezuinigingsmaatregelen zijn uitgeput, kan 
ozb-verhoging aan de orde komen; 

 Er moeten actuele beheerplannen zijn die inzicht geven in de onderhoudskosten om 
kapitaalgoederen op het vastgestelde kwaliteitsniveau te houden; 

 De lopende uitgaven worden kritisch geëvalueerd; 
 De reservepositie is toereikend om mogelijke risico’s op te vangen. 

 
Subsidiebeleid 
Het subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen beoogt doelstellingen van algemeen 
belang te ondersteunen. Subsidies moeten voldoen aan de subsidieverordening van Ridderkerk.  
 
Concreet: 

 Het identiteitsgebonden zijn van de subsidieontvanger is geen reden maar ook geen 
belemmering om te subsidiëren; 

 We beoordelen nut en noodzaak van subsidies kritisch; subsidies hebben een 
aanvullend karakter; 

 Gesubsidieerde activiteiten moeten tot nut van de samenleving zijn en het (materiële of 
immateriële) welzijn van onze burgers bevorderen. Het leveren van een concrete 
(tegen)prestatie mag worden verwacht, wat niet beperkt hoeft te zijn tot het domein waarop 
de subsidieontvanger primair actief is; 

 Er moet beter worden ingezet op het benutten van subsidiemogelijkheden door de gemeente, 
daarom stellen we een subsidioloog aan; 

 Over drie jaar wordt 90 procent van alle subsidies verleend op basis van maatschappelijke 
doelstellingen.  
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